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Iruzkina 
 
Senideok: ondasunen erabilpenaz ondo ikasiak, gaurkoan 
esker oneko izatearen garrantziagaz jatorku liturgia. 
 
Umeei irakasten deutsegun gauzea da esker oneko iza-
tea, edo, gauza bat hartzerakoan, eskerrak emotea. 
Baina ba gara geu esker oneko? Hau da: ba dakigu har-
tzen doguna eskertzen, eta agertzen jakun esker ona 
onartzen? Behar bada, guzti hau berba bat baino gehiago 
da, eta esanguratsua gure egunotan hain salatua dan 
ustelkeriaren aurrean. 
 
Zer izan behar dogu kontuan gure barrua Jainkoaren 
berbara eta argitara zabaltzeko? Ba ondo geuretuta eu-
kitea gure bizikerea Jainkoaren berbearen argitara egin 
gura dogula, eta ez ohi dan lez edo inguruak eragiten 
deuskun lez. 
 
Jesusek, ebanjelioan, judeguei euren esker txarra aur-
pegiratzen deutse: gorrotatzen daben Samariarra jarten 
dau esker oneko izatearen eredu. Izan daigun gogoan. 
 
Jesusen berbak gogoan hartzea dogu beharrezko, eta 
haren aurrean autortu Naamanek Eliseori eskatzen deu-
tson lur-saila kontuan izanik: ez dot autortuko Israelgoa 
beste Jainkorik. 
 
Hau da: ez dot autortuko, ez niretzat gura izango, Jesu-
sena beste jokabiderik: esker oneko izatea. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 

2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Jauna; aurkituko ete dogu inoiz 
zein eskuzabala dogun Jainkoa, 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
 
DAMU OTOITZA 
 Gure uste ona (edo konfiantzea) Jainkoagan 
barik diruan ezarten dogunean esker txarreko 
eskakizungile egiten gara. Damutu gaitezan gure 
itxikeriaz, geurera baino ez begiratzeaz: 
 
 —Jesus Jauna, beti behartsuen ondoan zen-
gozana, erruki, Jauna! 
 —Jesus Jauna, sinismena eskatzen deusku-
zuna, Kristo, erruki! 
 —Jesus Jauna, esker onean bizi izan zinana, 
erruki, Jauna! 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
 † Jainkoagana erreguka hurreratzeak gure 
makaltasuna ta beharrizana iragarri deiguzala, 
eta esker oneko bihurtu gaizala: 
 
 —Gure Elizbarrutiaren alde: sinismenaren on-

dasuna eskertzen jakin daian, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
 —Gure etxeetako gurasoen alde: sinismena 

landu ta ospatu daien eta seme-alabak sinis-
menean hezi daiezan, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
 —Beste ezeregan baino diruan uste hobea da-

benen alde: Jainkoaren ikutua izan daien, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
 —Indarkeria erakustea eta bestea zapaltzea 

bilatzen dabenen alde: bakeak danok behar 
gaitula ikusi daien, eskatu deiogun Jaunari. 
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gure Jainkoaren garaipena. 
Egin irrintzi Jaunari, lur osoa,  
egin poz-oihu eta kantu, jo soinua.  

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 Diruaz ezin daiteke dana erosi; esker onak, ostera, 
mundu osoa irabazi daike, nagusiak eurak ere buru makur 
jarten dauz. Entzun, eta ikasi daigun. 
 
 
Erregeen bigarren liburutik   (2 Erg 5, 14-17) 
 
 Egun hareetan, jatsi zan Naaman siriarra Jordan ibaira 
eta zazpi bider murgildu zan, Jainkoaren gizonak agindu eu-
tsan lez, eta osatu egin jakon legenarra, eta umetxoarena 
baizen garbi gelditu haragia. 
 Orduan, Jainkoaren gizonagana bihurtu zan bere lagun-
talde osoagaz eta, haren aurrean zutunik, esan eutsan: 
«Orain badakit ez dala munduan Jainkorik Israelena baino. 
Mesedez, onartu egizu zerbitzari honen esku-erakutsia». Eli-
seok erantzun eutsan: «Ala Jauna, bere zerbitzari nauana! Ez 
dot ezer hartuko». Naamanek hartzeko eta hartzeko esan 
arren, Eliseok ez eban hartu gura izan. 
 Orduan, Naamanek: «Ezezkoan zagozan ezkero, itzi egi-
ozu, behintzat, zeure zerbitzari honi, mando bik eroan dai
 keen lurra hartzen; gaurtik aurrera ez deutso-eta zure 
zerbitzariak erre-oparirik eta sakrifiziorik ezelako jainkori 
eskeiniko, Jaunari izan ezik».  

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
 
 Gogoramena indartsua da. Noiz gogoratzen gara Jesu-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: gauza ederra da esker oneko izatea, 
eta edonon da onartua esker onekoa. Tamalez, 
gero ta esker txarrekoagoak gara, dana zor 
baleuskue lez jokatzen dogu, eta diruaz edozer 
lortu geikela uste dogu. Argi ikusi geike jain-
kozaletasunak egiten gaitula esker oneko. Baina 
non bota edo galdu ete dogu jainkozaletasuna? 
Beharrizanak alkartu egiten bagaitu, alkarregaz 
bilatu ta batzeko, aberastasunak alkarrengandik 
banandu egiten gaitu, besteei bildur hartze-
raino. Bilatu daigun gaurko eukaristia honetan 
jainkozaletasuna, esker oneko izatea, besteak 
senide lez hartzea. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 

† Gure sinismena indartuko deuskun 
eta erreinuaren aldeko lanetan adoretu 
eta beti lagun dogun Jauna ozenki goretsi daigun. 
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zenbat dohaiz eta onuraz janzten gaituan 
eta zein eskertxarreko agertzen gaiakozan? 
 
Zuk, Jesus, ingurura begiratzea baino ez zeukan 
Jainkoaren atzamarra eta edertasuna ikusteko 
eta haregaz, barru-barrutik,  
esker oneko agertzeko. 
 
Egin naizu, Jesus, zeure antzeko, 
Izadiari begiratzen jakin daidan, 
mesede guztiak apaltasunez eskertzen 
eta nire ondokoentzat doaneko izaten. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

 
 

R/. Agertu dau Jaunak atzerrien aurrean 
 Beragandiko garaipena. 
 
Kanta Jaunari kantu barria,  
egintza harrigarriak egin ditu-eta: 
garaipena emon deutso bere eskumeak,  
bere beso santuak.  
 
Bere garaipena ezagutuarazo dau Jaunak,  
bere salbamen-egintza agertu nazinoen aurrean. 
Ez dau ahaztu bere maitasuna,  
Israel herriari deutson leialtasuna.  
 
Munduko bazter guztiek ikusi dabe  
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 —Jaunaren opari honetan eskuhartzen dogu-
nok esker onez bete gaitezan eta behartsuak 
izan daiguzan gogoan, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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kristogaz? Gauzak txarto joakuzanean Jainkoagaz gogoratzen 
gara, baina Jesukristogaz? Gogoramen honexek dinosku ze-
lango sinistunak garen. Entzun. 
 
 
San Paulo Apostoluak Timoteori egindako bigarren gutune-
tik   (2 Tm 2, 8-13) 
 
 Anaia maite: Izan gogoan Jesu Kristo, Daviden jatorritik 
sortua, hilen artetik biztua. Hau da nik irakasten dodan Ba-
rriona eta honegaitik nago neketan, gaizkile lez katez lotuta; 
baina Jainkoaren berbea ez dago katez lotuta. Horregaitik, 
dana jasaten dot Jainkoak aukeratu dituanen onerako, ho-
rreek ere Kristo Jesusek emoten dauan salbamena eta betiko 
aintza lortu dagien. 
Sinesgarria da adierazpen hau: 
Haregaz hilten bagara, 
Beragaz biziko gara; 
Haregaz sufritzen badogu, 
Beragaz izango gara errege; 
Ha ukatzen badogu, 
Berak ere ukatu egingo gaitu; 
gu leialak ez bagara ere, 
Harek leial dirau, 
ez daike-eta bere burua ukatu. 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
 
 Zer da sinismena Jesusentzat?; zelango 
indarra dau sinismenak?; zeri deritzogu guk 
sinismena, edo zer bilatzen dogu sinismenaz? Ea 
gertakari honek argitzen gaituen. Egin deiogun 
harrerea aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 17, 11-19) 
  
 Aldi haretan, Jesus Jerusalemera bidean, 
Samaria eta Galilean zehar joian. Herritxo ba-
tean sartzean, hamar legenardunek urten eu-
tsoen bidera. Urrun gelditurik, deadarka esan 
eutsoen: «Jesus, Maisu, erruki zakiguz!» Jesu-
sek, ikustean, esan eutsen: «Joan eta azaldu 
abadeakana». Bidean joiazala, garbi gelditu zi-
ran. 
 Hareetako bat, osatuta egoala oharturik, 
Jainkoa deadarka goratuz bihurtu zan eta Jesu-
sen oinetara ahuspez jausi zan, eskerrak emo-
nez. Samariarra zan bera. 
 Jesusek esan eban: «Ez al dira hamarrak 
garbi gelditu? Non dira beste bederatziak? Ez al 
da izan atzerritar hau besterik Jainkoa goratzera 
etorteko?» Gero, esan eutsan: «Jagi eta zoaz; 
zeure sinesmenak salbatu zaitu». 
 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 


